
 

УКРАЇНА 
 

НАКАЗ НАЧАЛЬНИКА 
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ, НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 
 

від 11 січня 2019 року № 11-од 

 

м. Кропивницький 

 

 

 

 

Про підсумки обласного  

фестивалю освітніх веб-квестів 
 

На виконання наказу директора департаменту освіти і науки 

Кіровоградської облдержадміністрації від 09.02.2015 р. № 44 «Про проведення 

обласного фестивалю освітніх веб-квестів» у період із 20 листопада по 

10 грудня 2018 року відбувався зазначений вище фестиваль серед освітян 

області, які урізноманітнюють форми й методи навчання і виховання та 

методичної роботи через популяризацію сучасних видів освітніх інтернет-

технологій, зокрема ефективно використовують такий варіант проектної 

діяльності, як веб-квест. 

На розгляд журі було представлено 23 освітні веб-квести, із них допущено 

до участі 20:  

з номінації «Методичний веб-квест» - 3;  

з номінації «Навчальний веб-квест» - 9; 

з номінації «Виховний веб-квест» - 5; 

з номінації «Соціальний веб-квест» - 3. 

За підсумками фестивалю та на підставі рішення фахового журі 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Визнати переможцями обласного фестивалю освітніх веб-квестів та 

нагородити: 
 

1) У номінації «Методичний веб-квест»: 
 

 

Дипломом І ступеня 
 

Шабанову Лілію 

Сергіївну 

– учителя географії Плетеноташлицької 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
Маловисківської районної ради Кіровоградської 
області; 
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Дипломом ІІ ступеня 
 

Зубкову Ольгу 

Василівну 
– методиста районного методичного кабінету 

відділу культури, туризму, культурної спадщини, 
освіти, молоді та спорту Компаніївської районної 
державної адміністрації; 

Семенова Андрія 

Валентиновича  
– учителя Губівської загальноосвітньої школи  

І-ІІІ ступенів імені Д.Бєдного Компаніївської 
районної ради Кіровоградської області. 

 

2) У номінації «Навчальний веб-квест»: 
 
 

 

Дипломом І ступеня 
 

Астанову Олену 

Олександрівну 
– учителя початкових класів комунального закладу 

"Миколаївське навчально-виховне об'єднання 

"загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дошкільний 

навчальний заклад" Кіровоградської районної ради 

Кіровоградської області; 
Омельченко Тетяну 

Вікторівну 
– учителя інформатики комунального закладу 

"Миколаївське навчально-виховне об'єднання 

"загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дошкільний 

навчальний заклад" Кіровоградської районної ради 

Кіровоградської області; 

 
  Дипломом ІІ ступеня 

Карашевич Інну 

Іванівну 
– учителя математики Червоненської філії 

комунального закладу "Хащуватський ліцей" 

Гайворонської районної ради Кіровоградської 

області; 
Маленьку Юлію 

Миколаївну 
– учителя математики Новоукраїнської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №6 

Новоукраїнської міської ради; 
  Дипломом ІІІ ступеня 

Самара Віталія 

Борисовича 
– учителя фізичного виховання Заваллівського 

ліцею-мистецької школи Гайворонської районної 

ради Кіровоградської області; 
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Баранюк Оксану 

Миколаївну 
– учителя географії комунального закладу 

"Гайворонський ліцей №2" Гайворонської 

районної ради Кіровоградської області. 

 

3) У номінації «Виховний веб-квест»: 
  Дипломом І ступеня 

Лисенко Юлію 

Василівну 
– учителя інформатики та математики комунального 

закладу "Петрівське навчально-виховне 

об'єднання "загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - 

гімназія" Петрівської районної ради 

Кіровоградської області; 

 
  Дипломом ІІ ступеня 

Суровець Ольгу 

Валентинівну 
– заступника директора з виховної роботи 

Рівнянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

№ 2 Новоукраїнської районної ради 

Кіровоградської області; 

 
  

Дипломом ІІІ ступеня 

Гончарук Олесю 

Миколаївну 
– соціального педагога комунального закладу 

"Заваллівський ліцей" Гайворонської районної 

ради Кіровоградської області. 

4) У номінації «Соціальний веб-квест»: 

Дипломом І ступеня 
 

Гресько Аліну 

Олександрівну  
– учителя математики філії Рівнянської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 

Новоукраїнської районної ради Кіровоградської 

області "Рівнянська ЗШ №7"; 

 

Дипломом ІІ ступеня 
Малінович Оксану 

Миколаївну 
– заступника завідувача філії з навчально-виховної 

роботи Гайворонської філії №2 комунального 

закладу "Гайворонський ліцей №2" Гайворонської 

районної ради Кіровоградської області; 
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  Дипломом ІІІ ступеня 

Повстянко Наталію 

Петрівну 
– педагога-організатора комунального закладу 

"Гайворонський ліцей №2" Гайворонської 

районної ради Кіровоградської області. 

 

2. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника начальника 

управління освіти, науки, молоді та спорту облдержадміністрації Шатну Л.Ф. 

Начальник управління В.ТАБОРАНСЬКИЙ 


